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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  حقوق بشر 

  
    2008 اکتوبر 26

  ! دانشمند گرانقدر، جناب داکتر صاحب ساويزھموطن و
  .نويد ميدھد، يک جھان سپاس" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "از مقالۀ ارسالی شما که ورود تان را به پورتال 

  . را از فيض مقاالت تان بھره مند بگردانيدآرزومنديم که ھمکاری خويش را با ما ادامه داده و خوانندگان پورتال
  با تقديم محبت!  و به ياد مردم و وطن باشيدموفق

                                           AA-AA ادارۀ پورتال                                                 
  " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"                                      

  
  داکتر اسالم الدين ساويز                                                           

 ٢٠٠٧  ورجنيا، اپريل،
  

  
 »ه الھ « ی المللني بۀ و محكمی جنگنميمجر

 
   دست توھمیت باالھس ی كه دست          ستم   انـــدست ري بر زرهي چمكن

  
  مضمون اول

  
  
اند،  شده فاتح که وممالكی است گرفته قرار گيری وپی مباحثه مورد جنگی مجرمين موضوع سو، بدين نزدھم قرن از

تــاريخ  در کســــی که اولين .اند قرارداده تعقيب مورد اند، شده ريزی وخون قتل و جنگ باعث را که آنھای
 يك .بود فرانسه امپراطور بناپارت ناپلئون گرديد، محبوس ھلن سنت جزيرۀ در و شد زندان به معاصرمحكوم
جنگ  و ١٨٧٠ ھای سال در آلمــــان و فرانسه ھای جنگ دوران در .شدند قانونی تعقيب ھم ناپلئون ھای تعدادجنرال
اول نه تنھا  عمومی جنگ از بعد آلمان در و است شده گرفته دست روی جنگ زا بعد موضوع اين ھم اول عمومی
  .بپردازد را جنگی غرامات آينده سال صد تا شد مجبور آلمان خود بلكه شدند، برطرف کار از زيادی ھای جنرال

داير » نبرگنور«درشھر  ١٩۴۶ سال در که بود نازی فرمانروايان محاکمۀ معاصر، تاريخ در رويداد مھمترين اما 
 به صورت المللی، بين قاضی ١٣ توسط دوم عمومی جنگ دوران وزرای و برجسته ھای جنرال محاکمه درين .گرديد
 محكوم حبس مختلف ھای دوره به تعداد ديگر يك و اعدام به شان تعداد يك شده، محاکمه مدافع وکيل داشتن با و قانونی
  .شدند

 
 محـــاکمـــۀ و تعقيب آن ھدف کــــه شد سيس تأ ھالند ، در»الھه« لمللیا بين محكمۀ، دوم، عمومی جنگ از بعد

 اين گرچه .باشند می کرده پايمال را بشر حقوق و داده انجام بشر مقابل در جنايات کسانی است که و مجرمين جنگی
 در ھــا ســتکموني طرف از که جناياتی و نمايد، اجرا درست به صورت را تا حال خود وظيفۀ نتوانسته محكمه

 نقاط ديگر در که جناياتی و خونخوار استالين توسط روس ميليون ١٣ کشتار و گرفت انجام شرقی ممالک اروپای
 محاکمه را اشخاص ِزياد ِتعداد يك مواردی در بازھم اما نگرفت، قرار قانونی گرد پی مورد گرفت جھان صورت
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با شد  می اند، داده دست از را خود خواھر و برادر و مادر و پدر هک آنانی ديدگان و رنج برای اميدی ًاقال کرده اندو
 .برساند جزا به را جنايات و عدالتی بی مرتکبين ھمه اين بتواند روزی شايد که است مرجعی ال اقل که
 
 به شان دادن تحويل و شدن شناخته برای ھايی فعاليت که ھاست مدت از افغانستان، در جنگی کاران جنايت حصۀ در

 .است جريان در عدالت چنگال
 ١٩٩٣سال در و شد گرفته دست روی جنگی جنايتكاران شناخت برای ھالند و آستراليا در ھايی فعاليت ٩٠ سالھای در

 فعاليت يك اثر به ١٩٩۴ سال در .کرد اخراج مملكت ازآن را شده شناخته ھای پرچمی از نفر دو آستراليا حكومت
 ھالند ارسال حكومت به و شده تھيه ھالند در جنگی مجرمين و ھا کمونيست از رینف صد لست يك ھا افغان تعداد
  )1(.نيست معلوم آن سرنوشت تاحال متاسفانه که گرديد

   
، محترم   »سيد قاسم رشتيا« پيشنھاد ھايی  از جانب مرحوم » اميد« جريدۀ  در ١٩٩۵ و ١٩٩۴ ھای سال در  
   .شد سپرده فراموشی به افغانستان تحوالت اثر در که بود شده وضوعم اين به ارتباط به بنده و» واحد علی«
» نبيل مسکينيار«کردگی محترم سر  به»آريانا« تلوزيون طرف از پروگرامی ١٩٩۶ سال در امريكا در چنان ھم

 شناسائی است، آلوده افغانستان مظلوم ملت به خون شان دست که را ھا خلقی و ھا پرچمی تا شد گرفته دست روی
 ما مملكت در تفنگ به دستان طرف از که تری بد جنايات و آمد به وجود افغانستان در که تحوالتی اثر در ولی کنند،

 .نشد تعقيب ھم موضوع آن صورت گرفت،
خواھند  محاکمه ميز به را جنايتكاران اين عاقبت باشد، که شكلی به ھر بايد ،»ھاگ«المللی  بين محكمۀ و متحد ملل اما

 !کشيد
 وکالی به حيث يا و دولتی بلند مقامات در امروز يا و کرده تبرئه را خود شان خود جنايتكاران در افغانستان، ينكها

 فراموش را آنھا جنايات ھا افغان و باشند عدالت منتظر بايد دارند، به دست مارا مظلوم ملت شورای ملی سرنوشت
 عدالت و محاکمه داد، امان را آنھا مرگ اگر .کشانيد خواھند محاکمه به روزی را آنھا باشد شکلی که به ھر نكرده،
 .برد خواھد دوزخ ترين پائين به را ھا آن بزرگ خدای

 
 ، جنايتكاران چنين محاکمۀ بشر  حقوق ھای پرنسيپ مراعات قبول و متحد ملل مؤسسۀ در افغانستان عضويت به نظر
 حق که اعالم کرد کابل در متحد ملل نمايندۀ چنانچه تواند، نمی کرده انكار آن از کسی و بوده المللی بين موضوع يك

 !بگيرند تصميم بايد باره درين مردم خود و نميتواند بخشيده کسی را مردم
 جنايتكاران جنگی صلح، اعادۀ برای براينكه مبنی افغانستان در جرگه ولسی وکالی از ای ناجائزعده ادعای رغم علی
 .شده است تعقيب و گيری پی مصرانه جنگی جنايتكاران موضوع ديگر ممالك در .اند شده بخشيدهً اکثرا دنيا در
تحت  وی اينكه و کمبوديا در »تاموث پت، پول «معاون دستگيری به راجع ١٩٩٩ مارچ ٨ در پوست واشنگتن  

به ١٩٩٩ و ١٩٧٢ ھای سال بين حكومت وی دورۀ در راکه کمبوديايی مليون يك عام قتل کفارۀ و قرارگرفته محاکمه
  .طور فجيع کشته شدند، خواھد داد، خبری را به نشر رسانيده است

  
امريکا در « عنوان تحت دوم صفحۀ در پوست، واشنگتن روزنامۀ ١٩٩٩ جنوری ٢۴ ھمچنان در شمارۀ مورخۀ 

پول «رژيم، آمده است که دو نفر ازافراد عالی رتبۀ ».لست مجرمين جنگی جنايتکاران کمبوديايی را اضافه ميکند
رييس » منگيست ميريام« و » کارا جيک« ، جنايتکار تره کی صفت، در لست جنايتکاران جنگی در کنار »پوت

 .دولت حبشه اضافه شده است
 جدا ًدر و نمايد محاکمه المللی بين محكمۀ در ويا شان خود مملكت در يا خواھد، می را جنايتكاران اين ھمۀ واشنگتن
 ولی باشند، نمی لست درين چلی از »چت پنو « و يوگاندا از» امين ايدی «مانند جنايتكارانی چهگر .ميباشد آنھا تعقيب

 ساختن برای محكوم مشترك شاخص يك آوردن به وجود آن و برسند مشخصی فارمول يك به خواھند می ھا امريكايی
 که شكلی فانه به ھر و قين و یبشر ضد جرائم جمعی، دسته کشتار فارمول، اين تحت در .ميباشد جنگی جنايتكاران

 .شود تعقيب بايد و شده محسوب ھا انسان مقابل در جنايات باشد،
اشخاص  اين کشيدن محاکمه به صدد در ھميشه امريكا حكومت بلكه است، شده که عنوان نيست اول بار موضوع اين

  .است گرفته صورت اصرار رانجنايتكا گونه اين محاکمۀ به جع را ١٩٩٨ اپريل ١١ شمارۀ در چنانچه ميباشد،
 قرار محكومين اين اول لست در »مالديك رادکو«وی  جنگی جنرال و » کاراجيک داورن« در آنھنگام و تا حال،

 مورد »ھاگ«بين المللی  محكمۀ طرف از ھا اين .اند داده انجام را انسانی غير اعمال غيره و کردن مثله که دارند،
 و بيگناه مردم حق در که شماری بی جنايات به راجع و و شده حاضر محكمه آن قابلم در اند مجبور و بوده .تعقيب
 .کنند دفاع خود از اند، داده انجام دفاع بی
 را خود تا حاضراند که بودند گفته ای مصاحبه طی قبل يكسال»رادکو مالديک« و جنرال جنگی وی » کارا جيک« 
 خود حبس دورۀ عيسوی، ممالك از يكی به حبس صورت در که طیبه شر کنند، تسليم» ھاگ«المملی بين محكمۀ به
  .بگيرد صورت رفتاری بد ايشان با ممكن که اسالمی ممالك از يكی در نه ند،نبگذرا را
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آينده  در و رفت خواھد به شمار متحد ملل برای بزرگ مؤفقيت يك (2) بتواند، شده دستگير کاراجيك صورتيکه در
گذشته  سال سه طی موضوع اين ھنوزھم .شود گرفته ناديده وی جنايات و باشد آزاد نستتوا نخواھد جنگی ھيچ مجرم

 دو مانند جنگی جنايتكار دو اين .است  نموده تعيين آنھا گرفتاری برای ای جايزه حتی متحد ملل و بوده تازگی ھمان به
 .ھستند فرار حال به ديگری غار به غار يك از موشی

 
به  ترکی مانند را او جنازۀ و مرد کمبوديا افتادۀ دور نقطۀ يك در پايی، چھار يك باالی در قبل سال چند» پول پوت« 
وی  ھمكاران از يكی .ميكردند نگاه تلويزيون پردۀ ورای از اکراه و نفرت با او الش به مردم و انداختند ای بيغوله کدام
 ھای کمونيست که بردارد بيگناه مليون دو کشتار از پرده تا شد کشانيده محاکمه به و دستگير ١٩٩٩ مارچ٧ بتاريخ ھم

 .کشتند کمبوديا ملعون
 

به  قبل سال چھار را نفر لك دو حدود در راکه رواندا افريقايی کشور جنايتكاران دارد نظر در متحد ملل ازين غير
 .بكشاند محاکمه ميز پای به رسانيدند به قتل طور فجيع

 نبودن به نظر ولی شد، گرفته تصاميمی انگلستان در وی احتمالی محاکمۀ و چلی ديكتاتور» پنوچت« از دستگيری 
 سال در و برگشت چيلی به ٢٠٠٠ مارچ اول به تاريخ او و شد نظر صرف محاکمه از وی صحی وضع و کافی اسناد
 .نمود تسليم ابليس به جان ٢٠٠۶

 
 ازيوگوسالويای قسمتی باسنيا در ھائيكه سرب محاکمۀ به راجع پوست، واشنگتن ٢٠٠٠ مارچ ٢١ تاريخی شمارۀ در

   .است شده ذکر بودند، کرده داير مسلمان زنان بر را جنسی تعرضات ھای کمپ سابق
به  که سربيايی منصبان صاحب ازنفر دو محاکمه از بعد بار اولين برای و بودند قومی پاك سازی مسؤول اين اشخاص

 المللی يك بين قوانين طبق بر که ميشود زده مسلمان، زنان رب جنسی تعرض کمپ از شدند، سخن محكوم ابد حبس
 زوران و کونارك کويچ، مير رودا« .خواھند شد محكوم جزا اکثر حد به آن متخلفين و شده شمرده جنايت بزرگ

 تجاوزات کمپ به حيث که مكتب يك عمارت در ھارا آن و ربوده را مسلمان زنان که ھستند آن به محكوم» ويكوي
 پنجا ه به اين ھا .اند قرارداده عساکر باقی و آنھا طرف از مكرر تجاوز مورد و بود، زندانی شده آورده در جنسی
 خود با سردمداران ھمه جنايتكاران اين که است اميد   .اند شده محكوم کوب و لت و فانه و تعرض جنسی،  قين جنايت

 در نامبرده نفر دو .باشند رسيده خود اعمال سزای به ، ندنكرد داری خود ستم و ظلم گونه ھر از باالی مسلمانان که
 .شدند محكوم ابد حبس به ٢٠٠١سال

گرفـتار  اسـت، شده باسنيا در مسلمان زنان و معصوم طفل ھزاران قتل باعث که »کاراويچ « ھم ھنوز متاسفانه
» ھاگ«ر محکمۀ بين المللی د» ملوسويچ« يوگوسالويا جمھور رئيس خود .است نشده سپرده محكمه به و نگرديده

 بعضی .کرد وفات ٢٠٠۶ سال در حبس سال شش از بعد وی .تحت محاکمه قرار گرفته و خودش از خود دفاع ميکرد
که بر  آنانی يا و محكمه خود در افرادی شايد که ميباشند عقيده اين به و کرده قلمداد مسموميت را او مرگ علت ھا

  .باشند کرده مسموم را او ضد وی بودند،
  

که  شد تاسيس متحد ملل قيموميت تحت افريقا، واقع درسيراليون ای محكمه ٢٠٠١ سال مارچ ١۵ به تاريخ ھمچنان
جمھوراليبريا،  رئيس و بكشند عدالت ميز به اند، شده سرزمين بيگناه آن ھزاران قتل باعث که را اشخاصی دران

  .ميگرديد محكمه بايد بود، جنگی مجرمين ًھم که جز » تايلر چارلز «اسم به شخصی
 
 به جنايات را آنھا متحد اعمال ملل و اند داده انجام خود مملكت مردم مقابل در که اشخاص اين جنايات صورتيكه در

 که دانند می اليبريا و سيراليون يوگاندا، چيلی، رواندا، کمبوديا، باسنيا، مردمان باالخص و ميداند بشريت مقابل عالم
 يا و ابد حبس اعدام، حكم بايد» ھاگ« بين المللی  محكمۀ فيصلۀ اساس به و بوده بخشش قبل غير رانجنايتکا آن جرم

ھر نوع جزايی که درآن محاکم فيصله گردد، در حق آنان تطبيق ميگردد، چنانچه در حدود  پانزده نفر ازين مجرمين 
  .ند رسيدرا تا حال جزا داده و بقيه ھم به کيفر اعمال نا روای خود ھا خواھ

 
 اند، کرده افغانستان مردم حق در قومندانان و تنظيمی به دستان تفنگ تر بعد و ھا کمونيست که جناياتی چرا ولی
 چنگال به کمبوديايی يا و يارواندايی باسنيايی، يا نازی، مانند جکايتکاران نيز ھا آن چرا و نشده کشيده صحنه بروی
 نميشوند؟؟ سپرده قانون

 
 به ١٩٩٠ ھای سال پيشنھاداتی از و مقاالت گريخته و جسته افغانستان در جنگی جنايتكاران حصۀ در يمميبين طوريكه
 اھ پرچمی طالبان، حكومت ھنگام در .است نگرفته صورت باره درين عملی اقدام کدام ولی است، شده نشر اينطرف

رده بودند و از برکت کمک ھای اجتماعی فرار ک» امپرياليستی« ممالک به شان اغلب شده، گريز چوچه ھای خلقی و 
 دوباره نود سالھای فراريان و ھشتاد ھای سال جانيان طالبان، سقوط از بعد اما شدند، می تغذيه خويش قديم دشمنان
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 تعداد ويك اند شده مصروف لشكری و کشوری امور در شان تعداد يك گروه ازين .برگشتند افغانستان به و گرفته جان
 .باشند می افغانستان در مجدد قدرت گرفتن برای سازی پالن و سازی اتحاديه فمصرو ديگرشان

 دورۀ در جنايتكاران اين حامی شرق حسن کی، تره دفاع وزير قادر، گالبزوی، محمد سيد مانند اشخاصی آيا
که  امثالھم و یعلوم الحق نور راتبزاد، اناھيتای کشتمند، پنجشيری، دستگير الئق، سليمان مرحوم، داود سردارمحمد
بوده خون  مصروف صناعت و تجارت و سياحت و سير به دنيا مختلفۀ نقاط در آزادانه اکنون و ميشناسند را ھمه آنان

 کرده وديگری باز بفلك سر رستوران جرمنی، مونشن در يكی کردند، پر را خود ھای جيب و ريختاندند را افغان ملت
 مليون دالری خريده يك خانۀ کاليفورنيا در ديگری و ميكند تجارت ستراليادرآ يكی دارد، عظيمی مغازۀ نيويارك در

 جناياتی که. لذت ميبرد مرفه زندگی از لندن در ديگری و دارد عايد دالر ھا مليون به ماسكو در ھم يكی اين .است
 محصول رفت،گ صورت ٩٠ سالھای در که تخريباتی و بعدی ھای آمد پی تمام و کردند افغان ملت حق در اينھا

 متحد ملل به ھستند، معلوم افغان ملت ھمه برای که شان ھمكاران و اشخاص اين که نيست الزم آيا ميباشد، ٱنھا جنايات
 !گردند؟ محاکمه شان اعمال مطابق و بازخواست ايشان از افغان ملت حق تا شوند معرفی
 کمونيست ناکام و پوسيده ھای »تيزس« خواب ھم زھنو و دفاع خود جنايات از درائی، ديده و وقاحت با که گروه اين
 وحتی اخبار اتحاديه، داشتن با آلمان در چنانچه ميكنند، قلمداد طبقاتی راجنگ خود ھای کشی آدم و جنايات و ديده را
 با روسيه،ً ديگر، مخصوصا ممالك در شان برگ و شاخ و داده ادامه خود پروپاگندھای به منسجم به صورت زيونيتلو
 .باشند ھای مجرم افغان مجرم گروپ ترين متحد شايد و بوده متحدً کامال ھاآن

به  نمودند، بولدوزر زير ھا پوليگون در کردند، اعدام کردند، زندانی چرخی پل در را مردم کسانی که بدانيم بايد
به  سر را مردم النھ نو جوانان و ساختند بدخشان ودر شريف مزار و ھرات کابل، در جمعی دسته قبرھای کسانيكه

باشند  منتظر بايد ريختند، را افغان ھا مليون بلكه ھزار، ھا صد خون که ھای افغانی» پول چوت« نيست نمودند و اين 
  .ماند نخواھند امان در خويش کيفراعمال از که
  
 محاکمه به ھم ھارا اين را محاکمه می کنند،» کاراجيک« ھمانطوريكه  بشر حقوق ھای وکمسيون متحد ملل بايد

  .ندارد» کارا جيک« و» پول پت« جنايات  از کم دست ھا اين جنايات زيرا بكشانند، 
 دستگير ھم ھنوز داشتند، دست ھا يھود» کاست ھولو «در راکه کسانی سال پنجاه از بيشتر از بعد اسرائيل حاليكه در

  .ميكند، محاکمه و کرده
 که دنيا جای ھر رادر کاران جنايت اين تا آيد وجوده ب ھم تانافغانس در قوی و عادل حكومت يك روزی است اميد

آنھاراھر گز  اند کشيده به ميان قالبی به صورت آنرا که ملی مصالحۀ منشور نمايد و آنگاه محاکمه و دستگير باشند،
 !!نتواند که نجات دھد

متحد معرفی  ملل به و شناسائی را يتكارانجنا تا که باشد اين بايد پرست، وطن و وجدان با افغان ھر وظيفۀ ًفعال، برای
 درافغانستان شد، تطبيق کمبوديا در که را پروگرامی عين افغان، ھای» پول پوت« نموده و خاطر نشان نمايند که 

 افغان ودانشمند يافته تعليم طبقۀ بردن بين از شان ھدف اولين و نموده تطبيق روشنفكری، حجاب در نيزجنايتكاران،
 فراموش ھرگزتاريخ  در جنايات اين .بريدند سر گوسفند مانند مينمودند، تصور خود راه سد را ھرکه ربعدت و بود

 .!!برسند خود اعمال کيفر به و گرديده محاکمه بايد آن عامالن و شد نخواھند
                               پايان

  
ا درد ،) 1 ( ای ب د از افغانھ ی چن ه خوشبختانه بر اساس زحمات تن د، جنايتکاران را محکوم شناخت ، ک ه ھالن  محکم

ای  االت وصاحبۀ آق ق مق را از طري ان آن د جري ا می توانن ری"خوانندگان گرانقدر م انم " امي ا خ ين " معروفی"ب در ھم
  .سايت تعقيب نمايند
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